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Az Európai Parlament állásfoglalása a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért 
eredményekről szóló 2010. évi jelentésről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Tanács 2005. december 16-i határozatára, amely Macedónia Volt 
Jugoszláv Köztársaságnak megadta az EU-tagjelölt ország státuszát, és tekintettel a 2006. 
június 15–16-i és a 2006. december 14–15-i Európai Tanács ülését követő elnökségi 
következtetésekre,

– tekintettel a Görög Köztársaság és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között 1995-
ben létrejött ideiglenes megállapodásra,

– tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2010. 
évi bizottsági jelentésre1 és a „Bővítési stratégia és a legfontosabb kihívások 2010-2011” 
című, 2010. november 9-i bizottsági közleményre2,

– tekintettel a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. 
évi jelentésről szóló, 2010. február 10-i állásfoglalására3,

– tekintettel az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottság 
2010. november 30-i ajánlásaira,

– tekintettel a 2008. február 18-i, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a csatlakozási 
partnerségben létrehozott elvekről, prioritásokról és feltételekről szóló, 2008/212/EK 
tanácsi határozatra4,

– tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa és a Külügyek Tanácsa 2010. december 13–14-i 
következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a térségben az uniós bővítési folyamat határozott hajtóereje a béke, a stabilitás és a 
megbékélés megteremtésének,

B. mivel az EU és csatlakozni kívánó országok közötti gazdasági párbeszéd és 
együttműködés fokozása közös erőfeszítéseket tesz lehetővé a gazdasági válságból való 
kilábalás érdekében, továbbá hozzájárul az Unió általános versenyképességéhez,

C. mivel a 2010. évi bővítési stratégia a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformját, 
valamint a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelmet emeli ki prioritásként,

                                               
1 SEC(2010)1332.
2 COM(2010)0660
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0024.
4 HL L 80, 2008.3.19., 32. o.
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D. mivel a véleménynyilvánítás szabadsága és a média függetlensége a legtöbb csatlakozni 
kívánó országban továbbra is aggodalmakra ad okot, 

Politikai fejlemények

1. egyetért a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2010. 
évi bizottsági jelentésnek azon megállapításával, miszerint az ország folyamatosan eleget 
tesz a politikai feltételeknek, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem határozott a 
csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, amit a Bizottság a Parlament korábbi 
állásfoglalásaival összhangban már második éve javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a kétoldalú kérdéseket az érintett feleknek kell megoldaniuk a 
jószomszédi kapcsolatok szellemében, figyelembe véve az EU általános érdekeit; elvárja, 
hogy valamennyi főbb szereplő felelősséget és eltökéltséget tanúsítson a még rendezetlen 
kérdések megoldása iránt, amely kérdések nemcsak a tagjelölt ország csatlakozási 
folyamatát és az EU térségben folytatott politikáját akadályozzák, hanem az etnikumok 
közötti kapcsolatokra, a gazdaságra és a térség stabilitására is kihatnak;

3. felhívja a kormányt és valamennyi állami intézményt, hogy használják fel az ohridi 
keretmegállapodás 2011-ben esedékes 10. évfordulóját az etnikumok közötti 
együttműködés és bizalom elősegítésére; elismerését fejezi ki az országnak az általa e 
téren eddig elért eredményekért, és további erőfeszítéseket vár tőle annak érdekében, hogy 
a térségben az etnikumok közötti együttműködés számára jó példával szolgáljon; 

Demokrácia, jogállamiság és emberi jogok

4. üdvözli a parlament házszabálya módosításának jóváhagyását, amely nagyobb 
lehetőségeket teremt az ellenzék számára ahhoz, hogy munkáját elkötelezettebben 
végezze;  aggodalmát fejezi ki ugyanakkor a kormány és az ellenzéki pártok közötti 
párbeszéd elégtelen volta, továbbá az általános bizalmatlanság és konfrontáció miatt, és 
mindkét oldalt arra szólítja fel, hogy tanúsítson határozottabb elkötelezettséget a 
jogalkotási folyamatban való építő jellegű együttműködés iránt; sajnálatának ad hangot 
amiatt, hogy az Albánok Demokratikus Pártja folyamatosan bojkottálja a parlamenti 
munkát, és sürgeti a pártot, hogy vegyen újra részt a parlamenti folyamatokban;

5. elismeréssel adózik a leköszönő EU-különmegbízott/uniós küldöttségvezető kiváló
munkája előtt; elítéli egyes kormánypárti politikusok uniós képviselők elleni indokolatlan 
támadásait, és felszólítja a kormányt, hogy egyértelműen és nyilvánosan határolódjon el 
ezektől a sértő megnyilvánulásoktól; ezen eseményeket az ország megítélése 
szempontjából rendkívül károsnak tartja; 

6. ismételten hangsúlyozza, hogy a stabil demokrácia kialakulásának egyik előfeltétele a 
szabad és független média; mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az országban 
a média szabadsága jelentősen romlott, amint azt a Riporterek Határok Nélkül 2010. évi 
sajtórangsorában látható tekintélyes – a 34. helyről a 68. helyre való – zuhanás is mutatja; 
komoly aggodalmát fejezi ki az újságírók munkájába való politikai beavatkozás 
fokozódása, valamint a kormányt bírálók elleni megfélemlítési kampány miatt; 
megrökönyödve állapítja meg, hogy a Belügyminisztérium a honlapján arra szólítja fel a 
polgárokat, hogy a „nem objektív” sajtóbeszámolókról tegyenek bejelentést;
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7. különösen aggasztónak találja, hogy a jelek szerint egyre több újságíró dönt a szándékos 
öncenzúra vagy a bérújságírás mellett, ami fokozatosan aláássa a szakma hitelét; kéri az 
újságírókat, hogy munkájuk során tartsák be a magas szintű szakmai normákat, 
határolódjanak el a politikai befolyásoktól, és hozzanak létre valódi újságíró-
szövetségeket; 

8. felhívja a figyelmet arra, hogy a média tulajdonosi szerkezete nem átlátható és szűk körre 
összpontosul, valamint hogy a hirdetési pénzeket célzottan használják fel azáltal, hogy 
bizonyos médiaorgánumokat politikai okokból másokkal szemben előnyben részesítenek, 
és ezzel tisztességtelen helyzetet teremtenek a piacon; hangsúlyozza annak jelentőségét, 
hogy az állam az ország valamennyi médiaorgánumával szemben egyenlő elbánást 
alkalmazzon, különösen az Állami Számvevőszék azon megállapításainak ismeretében, 
hogy a 2009. évi helyhatósági és elnökválasztásokon az egyik televíziótársaság jelentős 
kedvezményt biztosított a hatalmon lévő politikai párt számára;

9. az igazságszolgáltatási reform területén hathatós erőfeszítéseket vár az igazságszolgáltatás 
szakmaiságának és politikai nyomástól való függetlenségének biztosítása érdekében; e 
célból hangsúlyozza, hogy a meglévő jogi keretet gyorsan és hatékonyan végre kell 
hajtani;  aggodalmát fejezi ki az Igazságügyi Minisztériumnak az Igazságszolgáltatási 
Tanácsban betöltött folyamatos szerepe és az Alkotmánybíróság kormány és parlamenti 
képviselők általi bírálata miatt, amely azzal a kockázattal jár, hogy az igazságszolgáltatást 
politikai befolyásnak veti alá; üdvözli a bírósági rendszer hatékonyságának és
átláthatóságának növelését, különösen pedig a bíróságok többségénél az ügyhátralék 
csökkentését célzó erőfeszítéseket; üdvözli egyszersmind a jogi segélyről szóló törvény 
hatálybalépését;

10. üdvözli a korrupció elleni küzdelem terén tett folyamatos erőfeszítéseket, amelyek többek 
között a GRECO második ajánláscsomagjának végrehajtásában és a büntető törvénykönyv 
módosításainak hatálybalépésében nyilvánultak meg; mindazonáltal emlékeztet arra, hogy 
a korrupció továbbra is igen elterjedt, és további hathatós erőfeszítéseket vár annak 
felszámolására; hangsúlyozza annak sürgető voltát, hogy a korrupcióellenes – különösen a 
politikai pártok finanszírozásával és az összeférhetetlenséggel kapcsolatos –
jogszabályokat hatékonyan és pártatlanul érvényre kell juttatni; hangsúlyozza, hogy 
végrehajtási nyilvántartást kell létrehozni a büntetőeljárásokról és büntetőítéletekről, 
amelyhez képest az előrelépés mérhető;

11. további erőfeszítéseket kér a továbbra is átpolitizált, olykor a megfelelő képességeket és 
szakmai hozzáértést is nélkülöző közigazgatás reformja terén; aggodalmát fejezi ki azon 
átláthatatlan és alkalmi folyamat miatt, hogy ideiglenes álláshelyeket állandókká 
alakítanak át, ami a közigazgatás további átpolitizálódását vonja maga után;  kéri egy 
olyan, egyértelmű emberierőforrás-stratégia kidolgozását, amely képességek és készségek 
vonatkozásában meghatározza az igazgatás szükségleteit, és amelynek megvalósítása az 
érdemeken alapuló felvétel és szakmai előmenetel alapján töténik; üdvözli a nem a 
többséghez tartozó közösségekből növekvő számban vesznek fel alkalmazottakat, ám 
hangsúlyozza, hogy ezt a közigazgatás szükségleteinek felmérése alapján kell végezni 
annak biztosítására, hogy az új alkalmazottak készségei megfeleljenek a munkaköri 
követelményeknek;



RE\836878HU.doc 5/7 PE452.546v01-00

HU

12. felhívja a figyelmet a folyamatos politikai támogatás jelentőségére és arra, hogy a 
továbbra is az ország etnikumai közötti kapcsolatok sarokkövét képező ohridi 
keretmegállapodás végrehajtásához további erőfeszítések szükségesek; aggodalommal 
szemléli, hogy az etnikumok közötti viszony instabilitása fokozódhat, és felhívja a 
kormányt, hogy döntései során – például a „Skopje 2014” városrendezési terv kapcsán –
megfelelően vegye figyelembe a kisebbségek érzékenységét; felhívja a figyelmet az 
etnikumok közötti kapcsolatokkal foglalkozó parlamenti bizottság hatékony működésének 
szükségességére a kisebbségek jogalkotási folyamatba való bevonása során;

13. hangsúlyozza, hogy rendkívüli jelentőséggel bír annak biztosítása, hogy az oktatási 
rendszer támogassa az etnikumok integrációját; e célból üdvözli az integrált oktatás 
stratégiáját és kéri annak mielőbbi végrehajtását többek között az etnikai alapú 
szegregáció fokozatos felszámolása és a közösségek nyelvének – a macedón nyelvnek és 
az etnikai kisebbségek nyelveinek – oktatása révén; felhívja a kormányt, hogy 
tökéletesítse a kisebbségekkel való konzultáció folyamatát, és működjön velük szorosan 
együtt a stratégia végrehajtásában;

14. komoly aggodalommal tölti el, hogy a roma közösség továbbra is sanyarú 
életkörülményekkel, a munkaerőpiachoz való hozzáférés, az egészségügyi ellátás és a 
szociális szolgáltatások tekintetében megkülönböztetéssel szembesül; kiemeli különösen a 
roma lányok és nők nehéz helyzetét, akiknek továbbra is kettős – etnikai és nemi alapú –
megkülönböztetésben van részük; kéri a kormányt, hogy kötelezze el magát 
határozottabban a roma stratégia és a romákkal foglalkozó tízéves cselekvési terv 
végrehajtása mellett;

15. üdvözli a megkülönböztetés elleni törvény elfogadását, amely fontos lépés a még mindig 
igen elterjedt diszkriminatív gyakorlatok elleni fellépés terén; ugyanakkor sajnálattal 
állapítja meg, hogy az európai gyakorlattal ellentétben a törvényben a megkülönböztetés 
okai közül kimaradt a szexuális irányultság; kéri, hogy az e területre vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket mielőbb igazítsák a közösségi vívmányokhoz, és erősítsék meg a nyomon 
követési mechanizmusokat; kéri, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a nők és 
gyermekek jogait, valamint az ellenük irányuló erőszakkal szembeni védelmüket illetően;

16. komoly aggodalommal szemléli a civil társadalmi szervezetek közelmúltbeli 
megfélemlítése és az ellenük intézett közvetlen támadásokat, valamit vezető aktivistáik 
személyes megrágalmazását; hangsúlyozza, hogy a civil társadalmi szervezeteket 
válogatás nélkül be kell vonni a döntéshozatali folyamatba a hatékony nyilvános vita 
előmozdítása érdekében, az érdekelteket pedig be kell vonni az ország csatlakozási 
folyamatába; elismerését fejezi ki a polgári egyesületekről szóló új törvény elfogadása 
miatt, és sürgeti a hatóságokat, hogy hajtsák végre a közhasznú szervezetekre vonatkozó 
rendelkezéseket a finanszírozási rendszerek lehető leghamarabbi biztosítása révén;

Társadalmi-gazdasági fejlemények

17. aggodalmát fejezi ki a tartós és nagy arányú munkanélküliség miatt, amely különösen a 
fiatalokat sújtja; felhívja a kormányt, hogy mielőbb hajtson végre hatékonyabb 
intézkedéseket, amelyek javítják a munkaerő készségeit és foglalkoztathatóságát; felhívja 
a Bizottságot, hogy az előcsatlakozási eszközből (IPA) való fokozott segítségnyújtás 
révén támogassa a hatóságokat;
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18. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az országban rendkívül nagy arányú a szegénység;

19. megállapítja, hogy a külföldi beruházások mértéke a már korábban is alacsony szintről 
tovább csökkent annak ellenére, hogy két állami ügynökség jelentős éves költségvetéssel 
rendelkezik a potenciális külföldi beruházók vonzásához; 

20. hangsúlyozza, hogy a költségvetési kiadásokra is alkalmazni kell a helyes kormányzás 
elveit a nyilvános információkhoz való szabad hozzáférés javítása, az érdekeltek 
költségvetési eljárás során való meghallgatása és egy beszámolási mechanizmus 
létrehozása révén, eszámoltathatóvá téve a pénz elköltését; emlékeztet arra, hogy az 
átláthatatlan költségvetési kiadások társadalmi kirekesztéshez és konfliktushoz vezetnek, 
továbbá megkérdőjelezik bizonyos nemzeti kampányok – például a közelmúltbeli 
abortuszellenes kampány – legitimitását;

21. üdvözli a fenntartható fejlődésre irányuló nemzeti stratégia elfogadását, de további 
erőfeszítéseket kér a környezetvédelem területére vonatkozó jogszabályok végrehajtása, 
valamint annak érdekében, hogy e célra megfelelő forrásokat biztosítsanak; felhívja a 
figyelmet különösen a vízminőség, a hulladékkezelés és a természetvédelem területén 
fennálló kihívásokra; 

22. mélységes aggodalmának ad hangot Veles város szennyezett talaja miatt, amely várost az 
Egészségügyi Világszervezet veszélyes lakóhelynek nyilvánította; felhívja a kormányt, 
hogy foglalkozzon végre e kérdéssel, és hozzon megfelelő intézkedéseket a közegészség 
védelmére e területen; felkéri a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy az IPA forrásai 
felhasználhatók-e ebben a konkrét esetben; 

Regionális kérdések

23. elismerését fejezi ki az országnak amiatt, hogy a régióban folyamatosan stabilizáló 
szerepet tölt be; kiemeli, hogy részt vesz az EU polgári és katonai misszióiban, 
ugyanakkor emlékezteti a kormányt azon kötelezettségére, hogy betartsa a KKBP közös 
álláspontjait, elsősorban a korlátozó intézkedések vonatkozásában, különösen pedig 
Zimbabwe esetében;

24. határozottan fájlalja, hogy a Görögországgal folytatott névvita továbbra is akadályt gördít 
az ország EU felé vezető útjába, és emlékeztet a Tanácshoz intézett azon ajánlására, hogy 
a csatlakozási tárgyalásokat haladéktalanul kezdjék meg; hangsúlyozza ugyanakkor a 
jószomszédi kapcsolatok jelentőségét e folyamatban, és felhívja  a kormányokat, hogy 
kerüljék az olyan gesztusokat, amelyek negatív hatást fejthetnek ki e kapcsolatokra; 
felhívja a két miniszterelnököt, hogy tanúsítsanak politikai bátorságot és 
kompromisszumkészséget, továbbá mielőbb találjanak mindkét fél számára kielégítő 
megoldást; 

25. felhívja a főképviselőt és a bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztost, 
hogy segítsenek megállapodásra jutni a név kérdésében, és nyújtsanak politikai 
iránymutatást; e kérdést a Lisszabon utáni közös külpolitika próbájának tekinti, valamint 
az Unió azon képességére vonatkozó próbának, hogy képes-e megoldani a határai mentén 
hosszú ideje fennálló nemzetközi vitákat; 
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26. úgy véli, hogy a név kérdésére és a szomszédos országokkal fennálló megoldatlan 
kérdésekre vonatkozó status quo további fenntartása veszélyeztetheti az ország és a térség 
stabilitását, valamint a bővítési politika hitelességét, és ezért valamennyi érintett felet arra 
szólít fel, hogy a rendezetlen kérdések megoldása során járjon el a konstruktivitás, a 
szolidaritás és a felelősségvállalás szellemében; 

* *
*

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Macedónia Volt Jugoszláv 
Köztársaság kormányának és parlamentjének.


